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Cal estar alerta amb les empreses que
demanin metall per efectuar reparacions
urgents
La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra informa d’una nova
modalitat d’estafa, en l’àmbit del metall, que s’està duent a terme per tot el
territori nacional.
Darrerament la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra ha detectat una nova
modalitat d’estafa que té per objectiu empreses que treballen amb metall com el
tungstè (ganivets, trepants, peces mecàniques,...), empreses que realitzen
soldadures d’estany, empreses que treballen amb circuits impresos i empreses de
vàlvules i aixetes industrials (llautó i coure).
La forma d’actuar d’aquest grup de persones (2 ó 3) d’origen britànic, consisteix
en presentar-se vestits amb uniformes professionals, armilla fluorescent i casc de
protecció. Tot seguit, manifesten treballar a una pedrera propera i que han de
realitzar una reparació urgent, motiu pel qual necessiten que els prestin metall
amb el compromís verbal de devolució dies després.
Aquestes persones utilitzen vehicles tipus furgoneta (Ford Transit, Fiat Ducato,
Mercedes,...), amb matrícules irlandeses o de la Gran Bretanya. També poden
portar plaques magnètiques amb els distintius “HIGHWAY” i “MAINTENANCE”.
La víctima se’n adona, passats uns dies, que l’han estafat, quan intenta contactar
amb l’empresa anglesa i aquesta li informa que no té coneixement de tot plegat i
que algú els està usurpant el nom de la seva empresa.
Per tot plegat i per evitar accions com aquesta, la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra els recorda que cal estar especialment atents a aquells
operaris que sol·licitin metalls no fèrrics com tungstè, estany o coure.
Davant la sospita d'haver estat víctima d'aquest il·lícit penal, els emplacem a
denunciar i/o comunicar-nos qualsevol cas semblant al descrit, per poder
intervenir el més aviat possible.
(Veure annex)
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